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Program dofinansowano ze środków Gminy Jarocin 
i Filmotegi Narodowej- Instytutu Audiowizualnego 
oraz Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Dla najmłodszych z naszych widzów chcemy 
zaproponować bajeczki, 

które są krótsze, ich akcja nie pędzi jak rollerkoster 
i nie wywołują strachu.  

Z dziećmi przedszkolnymi chcemy spotkać się 4 krotnie. 
Dzieci zobaczą zarówno animację jak i film aktorski, 

pozycję pełnometrażową i krótkie filmy. 
Mamy nadzieję tą serią obudzić w najmłodszych miłość 

do kina wartościowego.  

Bilety w cenie 5 zł od dziecka, przy założeniu 
udziału w całym projekcie. Mogą Państwo wybrać 
również pojedyncze seanse, ale wówczas cena to 10 zł 
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Kapitan Morten 
i królowa pająków

10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak 
jego tata. Buduje model statku i marzy

 o dalekiej, morskiej wyprawie. 
Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru 
owada i staje się kapitanem swojej łodzi. 

Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa…
Kapitan Morten i Królowa Pająków 
to zaskakująca animacja o potędze 

nieograniczonej dziecięcej wyobraźni.

Reżyseria:K.Janis, H.Nicholson, R.Unt

Produkcja: Estonia, Belgia, Irlandia, 
Wielka Brytania, 2018

Czas trwania: 79 min



P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK

Książka Lili

Lila, bohaterka książki dla dzieci, nagle wypada 
ze swojego papierowego świata i zostaje 

uwięziona w miejscu, do którego nie należy. 
Tak zaczyna się wspaniała przygoda, podczas 

której Lila odkrywa, że jedyną osobą, która 
może ją uratować jest Ramon, właściciel książki, 
z której wypadła dziewczynka. Niestety, Ramon 
nie czytał jej od wielu lat. Co gorsza, nie jest już 
małym chłopcem i dawno przestał wierzyć w 

fantazje. Lila i jej przyjaciółka Manuela 
wyruszają w niebezpieczną podróż po Pustyni 
Utraconych Wspomnień, by dowiedzieć się co 

wydarzyło się w życiu Ramona. Czym zakończy 
się ich przygoda?

Reżyseria: M. Rincón

Produkcja: Kolumbia, 2018

Czas trwania: 76 min
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Gdzie jest Mikołaj?

Wyobraźcie to sobie: gigantyczny łoś spada 

z nieba i zostawiając potężną dziurę w dachu, 
ląduje prosto w Waszym garażu! Zwierzak nie 
tylko doskonale opanował umiejętność latania, 

ale też… mówienia!     

Max cieszy się z wizyty niezapowiedzianego 
gościa, mimo że przestał wierzyć w istnienie 

Mikołaja już dobrych parę lat temu. Ale kiedy 
rodzice się rozwodzą, nowy przyjaciel jest 

zawsze mile widziany. W Panu Łosiu bohater 
znajduje powiernika tajemnic, kumpla, a także – 
co najważniejsze – kogoś, kto rozumie, co znaczy 

tęsknić za ojcem.

                 Reżyseria: L.Blok
Produkcja: Holandia, Szwecja 2013

Czas trwania: 84 min



L
U

T
Y

Liliana
Pędziwiatr

11-letnia Liliana potra rozmawiać ze 
zwierzętami! Jest to jednak wielka tajemnica, 

o której nikt nie powinien wiedzieć, poza 
rodzicami. Jej szczególny talent spowodował 

w przeszłości wystarczająco dużo kłopotów 

i zmusił rodzinę do przeprowadzki. Lilli 
przysięga, że   zachowa swój sekret w tajemnicy, 
jednak dowiaduje się, że jej zdolności są teraz 
bardzo potrzebne. Złodziej porwał słoniątko - 

Ronniego z lokalnego ZOO. Dziewczynka 

za wszelką cenę chce go uratować. Rozpoczyna 
się niebezpieczna przygoda, bo Liliana musi 

przechytrzyć złodziei zwierząt.

Reżyser: Joahim Masannek
Produkcja: Niemcy 2018 
Czas trwania: 100 min
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 Mała czarownica

Mała czarownica naprawdę chce tańczyć 

z innymi czarownicami podczas Nocy Walpurgi – 
corocznego sabatu, ale ma zaledwie 127 lat i jest 
na to o wiele za młoda. Dziewczyna potajemnie 

skrada się na  imprezę, by spełnić swoje marzenie, 
ale zostaje przyłapana i za karę musi nauczyć się 

wszystkich zaklęć Wielkiej Księgi Czarów 

w ciągu zaledwie roku! To może być trudne bo 
mała czarownica wcale nie jest chętna do nauki. 
Czy uda jej się udowodnić swoje umiejętności?

Reżyser: M. Schaerer
Produkcja: Niemcy 2018 
Czas trwania: 103 min
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Detektywistyczne 
Lassego i Mai: 

Pierwsza tajemnica

Bohaterowie popularnej serii lmów otrzymują 
pierwsze poważne zlecenie. Konkurs Hammarabi 

ma szansę stać się wielkim wydarzeniem 

w szkole w Valleby. Nagrodą jest starożytna 
księga, w której spisano zasady rozwiązywania 

sporów. Tuż przed rozpoczęciem konkursu 
książka znika w tajemniczych okolicznościach. 
Czy dzieci dojdą po nitce do kłębka do nału 

sprawy i jak 

Reżyser: J.Bornebusch
Produkcja: Szwecja 2018 

Czas trwania: 85 min
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Zestaw filmów krótkometrażowych:
Kino nieme

Kinematograf      Młody
                              Sherlock
                              Holmes

Reżyser: 
T.Bagiński
Produkcja: 
Polska 2009 

Czas trwania: 
12 min

Reżyser: 
B.Keaton

Produkcja:  
USA 1924 

Czas trwania: 
44 min

Wjazd pociągu
na stację Ciotat   

                            

Polewacz
polarny
Reżyser: 

A.Lumiere, 
L.Lumiere
Produkcja: 

Francja 1896 
Czas trwania: 

1 min

Reżyser: A.Lumiere, 
L.Lumiere

Produkcja: Francja 1895 
Czas trwania: 1 min

Niagara  
                            Reżyser: 
-

Produkcja: 
USA 1912 

Czas trwania: 
1 min
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